
      
 2رقم ت  1رقم ت  العنوان مكان االختبار االدارة م

 مركز اختبارات الرخصة الدولية المركزية 1
 -مدرسة الفنية بنات بدوران االستاد 

 ميدان جالل قريطم
3365991 - 

 مركز اختبارات الرخصة الدولية المركزية 2
 -مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين 
 بجوار كلية الشريعة والقانون

3307697   

 بمركز التطوير التكنولوجي( 9)قاعة  المركزية 3
شارع عبد  -مديرية التربية والتعليم 

 السالم الشاذلي
3327754 - 

 قاعة الحاسب التعليمي المركزية 4
شارع عبد  -مديرية التربية والتعليم 

 السالم الشاذلي
3336365 - 

 2رقم ت  1رقم ت  العنوان مكان االختبار االدارة م

 ابو حمص 1
مدرسة ابو حمص للتعليم األساسي 

 ابو حمص -بجوار مجلس المدينة  (ع)
    

 االعدادية التجريبيةمدرسة السالم  ادكو 2
" شارع السيد عبد الجليل 

 إدكو -" المستشفى 
    

   3603508 الدلنجات -شارع المحكمة  مدرسة الدلنجات االعدادية الجديدة الدلنجات 3

 مدرسة المحمودية اإلعدادية بنات المحمودية 4
االدارة التعليمية شارع البحر بجوار 

 2500446 المحمودية -
  

 مدرسة ابني بيتك االبتدائية النوبارية 5
بجوار االدارة التعليمية  -ابني بيتك 

 مدينة النوبارية -
    

   3430466 ايتاي البارود -شارع رمسيس  مدرسة عبد الهادي السقا االعدادية إيتاي البارود 6

 مدرسة هدى شعراوي االعدادية بندر كفر الدوار 7
شارع اسماعيل شحاته بجوار 

 2223929 كفر الدوار -االدارة التعليمية 
  

   2708017 حوش عيسى -شارع الجمهورية  مدرسة يحيى الجزار االعدادية حوش عيسى 8

 2962856 2963938 رشيد -حوض السرايا  الرسمية لغاتمدرسة حوض السرايا  رشيد 9

 مدرسة الشباب االبتدائية التجريبية شبراخيت 10
 -شارع محمود سامي المحالوي 

 3802969 شبراخيت
  

 مدرسة كوم حمادة التجريبية كوم حمادة 11
خلف المحكمة بجوار مدرسة 

 3695972 كوم حمادة -الثانوي الزراعي 
  

     كوم حمادة -االرشاد  مدرسة االرشاد االعدادية كوم حمادة 12

 مدرسة دربك االعدادية مركز دمنهور 13
قرية دربك  -طريق دمنهور شرنوب 

 مركز دمنهور -
3010165   

 منشأة الوكيل االعدادية مركز دمنهور 14
قرية  -طريق دمنهور شرنوب 

 3010183 مركز دمنهور -منشأة الوكيل 
  

   3360690 مركز دمنهور -االبعادية  مدرسة االبعادية االعدادية مركز دمنهور 15

 الحديثة االعدادية العامة بنات    16
ميدان جالل قريطم بندر 

 3349521   دمنهور البحيرة

     مركزدمنهور  -قرية يادم غزال  يادم غزال اآلبتدائية مركز دمنهور 17



     مركز دمنهور  -فرية منشأة راغب  منشأة راغب اإلبتدائية  مركز دمنهور 18

 جويدة والحوفي اإلعدادية  مركز دمنهور 19
مركز  -قرية جويدة والحوفي 

   3473087 دمنهور 

     مركز دمنهور  -قرية كفر سنطيس كفر سنطيس اإلعدادية  مركز دمنهور 20

   3260235 مركز دمنهور  -قرية دنشال  دنشال اإلعدادية  مركز دمنهور 21

 سعد بن معاذ اإلعدادية  مركز دمنهور 22
مركز  -زاوية غزال  -قرية نخنوخ 

   3473592 دمنهور

   3473398 زاوية غزال مركز دمنهور محطة كهرباء الزاوية اإلعدادية  مركز دمنهور 23

   3335247 إفالقة البلد طريق المحمودية  إفالقة اإلعدادية  مركز دمنهور 24

 3010005 3010184 مركز دمنهور  -طريق لقانة  شرنوب اإلعدادية  مركز دمنهور 25

 شبرا االعدادية العامة بنات  بندر دمنهور 26
ميدان جالل قريطم بندر 

 3346408   دمنهور البحيرة

   3335246 مركزدمنهور  -قراقص  الشهيد عمر نعيم اإلعدادية  مركز دمنهور 27

   3041901 مركز دمنهور  -أبو خليفة  أبو خليفة اإلعدادية  مركز دمنهور 28

   3070811 مركز دمنهور  -زرقون  أ .عمر بن الخطاب  ت  مركز دمنهور 29

   3271428 مركز دمنهور  -زهرة البحرية  زهرة البحرية اإلعدادية  مركز دمنهور 30

31 
مركز كفر 

 مركز كفر الدوار -معمل القزاز  الجديدة االبتدائيةمدرسة معمل القزاز  الدوار
    

   3550852 وادي النطرون -وسط المدينة  مدرسة وادي النطرون االعدادية بنات وادي النطرون 32

 


